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Beloof me, 

dat je altijd zult onthouden, 

dat je moediger bent dan je gelooft, 

sterker dan je lijkt en 

slimmer dan je denkt. 

 

A. Milne, Winnie de Poeh 

 

 

Herinnering 

geen gym 
Zoals u kon lezen in het vorige Letter-
palet: a.s. maandag 9 en donderdag 12 
oktober is er GEEN gym in de Pickerhal 
i.v.m. het Politievoetbaltoernooi. De kin-
deren hoeven dan geen gymkleding mee 

te nemen. 

 

 

 

Fotograaf 
Op dinsdag 17 oktober komt de 
schoolfotograaf om groeps- en portret-
foto’s te maken. Na de herfstvakantie 
ontvangt u de gegevens om de foto’s te 

bekijken en/of te bestellen.  

De broertjes/zusjes foto’s zullen worden 

gemaakt na 14.15 uur. 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Denkt u aan het betalen van de ouder-
bijdrage?  Mocht u de bijdrage nog niet 
betaald hebben, dan willen wij u vragen 
dit zo spoedig mogelijk te doen. Bij voor-

baat dank! 

De bijdrage is: €25,- per kind. Het reken-
ingnummer is: NL89 INGB 0003 5467 75 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Sterren-

palet.  
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Info-uurtjes 
Dit jaar organiseren we voor het eerst een zestal ‘info-uurtjes’. Deze zijn in de plaats gekomen van één zakelijke ouderavond met 
één thema, zoals we die tot vorig jaar kenden. Tijdens elk info-uurtje wordt een bepaald thema behandeld betreffende onderwijs 
of opvoeding. Elk thema sluit aan op waar we op school of de opvang mee bezig zijn. We heten u van harte welkom voor die info-
uurtjes, waarvan het thema u aanspreekt of waarover u graag meer wilt weten. De info-uurtjes duren van 19.30 – 20. 30 uur, zo-
dat u de rest van de avond nog voor uzelf heeft. We organiseren deze voor alle ouders van het Sterrenpalet en de Juliana samen, 
zodat er ook gelegenheid is om elkaar te leren kennen. Het eerste info-uur is (ter herinnering) a.s. maandag 9 oktober op de 
Juliana. Van 19.30 – 20.00 uur vindt het zakelijke gedeelte van de MR en OR plaats. Van 20.00 – 20.30 uur wordt uitleg gegeven 

over ons ouderportaal, Mijn School, waarbij we ook graag uw vragen daarover beantwoorden.   

Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. Van harte welkom!  

De data en thema’s van de andere info-uurtjes zijn:  

14 november – Gezonde (op)voeding  

17 januari – Thema nog nader in te vullen  

12 maart – Mediawijsheid  

16 april – Thema nog nader in te vullen 

22 mei – Thema nog nader in te vullen  

Heeft u ideeën voor een thema, waarover u graag informatie ontvangt, dan horen we dat graag. U kunt uw suggesties doorgeven 

aan Ineke (dir@sterrenpaletvco.nl / 06-12643247).  

 

NSCCT 
De NSCCT is een capaciteitentoets die de afgelopen jaren is afgenomen in de groepen 6 en 7. 
Wij nemen deze test af om te kijken of wij alles uit uw kind halen. Het is voor ons een mid-
del, naast de cito toetsen en onze observaties, om te kijken of we uw kind op de juiste ma-
nier lesgeven. Dit jaar heeft VCO ervoor gekozen om deze test in groep 4 en in groep 6 af te 
nemen. In groep 4 zijn de kinderen erg jong. De test wordt afgenomen om te kijken of er kinderen zijn die onderpresteren. Dit 
betekent dat zij lagere scores halen op de toetsen dan zij kunnen volgens hun capaciteiten. In groep 6 wordt de test nogmaals 
afgenomen omdat meerdere resultaten een meer betrouwbaar beeld geven. In groep 8 wordt de NIO afgenomen, een vergelijkbare 
test. De NSCCT is een middel om een beter beeld te krijgen van uw kind. Het is niet het middel om te bepalen welk IQ uw kind 
heeft. Op deze manier zullen wij niet met de resultaten omgaan. Het is een richtlijn en kan ons naast onze andere middelen infor-
matie geven. Deze week krijgt uw kind een toestemmingsbrief mee. Dit geldt voor de groepen 4 en 6. Wilt u deze brief on-
dertekend uiterlijk volgende week vrijdag 13 oktober meegeven? Eerder kunnen wij de test niet aanvragen. Mocht u vragen heb-

ben of geen toestemming voor de test willen geven dan kunt u contact opnemen met Laura. 

 

KIJK 0-7 jaar! 
Binnen onze scholen werken we al een aantal jaren met KIJK! 

Dit is een observatie- en registratiesysteem voor alle leerlingen in de groepen 1 en 2.  

Observaties uit de klas worden hierin beschreven en 2 x per jaar wordt hierin een registratie gedaan om de ontwikkeling te volgen 
en het onderwijsaanbod aan te laten sluiten op de ontwikkeling van een leerling. Nu in ons kindcentrum de baby- en peuteropvang 
gestalte heeft gekregen willen we heel graag dit systeem van observeren en registreren uitbreiden naar deze kinderen. Dit heeft 
als resultaat dat we alle kinderen vanaf het moment van binnenkomst op ons kindcentrum (als baby, peuter of kleuter) kunnen 
volgen in één systeem. Om dit systeem op één manier te gaan gebruiken hebben we op 20 september een studiemiddag gehad met 

alle leerkrachten van de onderbouw en de pedagogisch medewerkers van de opvang. We hebben kennis 
opgefrist over objectief observeren en ervaringen gedeeld over registreren van observaties.  
Binnenkort hopen we dat alle gegevens worden overgedragen naar het nieuwe systeem welke niet alleen 
geschikt is voor de kinderen van groep 1/2, maar waarin kinderen van 0-7 jaar gevolgd kunnen worden. 

Weer een stapje verder in de voorbereiding naar de fusie!   

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Reünie VCO 
U heeft het vast al wel gezien. Op 26 mei 
2018 is er een reünie van de Willem Sluit-
erschool, de 3Sprong en de Juliana. Een 
uitnodiging en een link om u aan te mel-

den vindt u op Mijn School (Documenten). 

Zwanger 
We kregen het volgende 

bericht van juf Laura:  

Wij zijn erg blij dat we in 

april ons tweede wondertje mogen ver-

wachten.  

Juf Laura, Mike en Amy 

Laura, van harte gefeliciteerd en we wen-

sen je een voorspoedige zwangerschap! 

 

GGD kinder-

monitor  
Dit najaar voert de GGD een groot onder-
zoek uit naar de gezondheid en leefstijl 
van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het 
gaat onder andere over voeding, 

bewegen, slapen en mediagebruik.  

We vragen alle ouders met kinderen in die 
leeftijd om een online vragenlijst in te 

vullen.  

De uitkomsten van het onderzoek helpen 
de GGD, gemeenten en jeugd
(gezondheids)organisaties. Zij kunnen hun 
plannen en activiteiten hiermee goed la-

ten aansluiten bij de wensen van ouders.  

Klik op www.kindermonitornog.nl om de 
vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is 
anoniem, uw antwoorden zijn niet terug 
te leiden naar u of uw kind. Meer infor-
matie over het onderzoek is HIER te vin-

den.  

 

 

Kinderkerk 
Zondag 15 oktober is er een extra speciale 
dienst voor kinderen in de leeftijd van 2 – 
8 jaar. Ben je ouder dan 8 jaar, dan ben 

je uiteraard ook van harte welkom! 

Vanaf 11.00 uur zal er een doopdienst 
worden gehouden in de Antoniusk-
erk, Lindevoort 20 in Rekken. Deze spe-
ciale doopviering wordt deze keer hele-
maal aan de KinderKerk aangepast. Ze is 
dus héél kort, eenvoudig en op jonge kin-
deren gericht. De dienst zal ongeveer een 

half uurtje duren. 

In plaats van geld voor een collecte word 
je van harte uitgenodigd om artikelen 
voor de voedselbank mee te nemen, lang 
houdbare artikelen of drogisterij ar-
tikelen. Hier maken wij andere mensen 

heel erg blij mee. 

 

 

 

 

Van de verkeersouders 
Maandag 25 en vrijdag 29 September hebben de groepen 6 en 7 verkeersles ge-
had. Ze gingen in groepjes van 3 à 4 kinderen fietsen onder begeleiding van een 
ouder. Met groep 7 hebben we vooral het oversteken bij de verkeerslichten geoe-
fend. Waar moet je gaan staan, wie mag er eerst: recht doorgaand verkeer of 

afslaand verkeer?  

Groep 6 heeft geoefend op de rotonde, het fietspad en een moeilijk punt bij café 
de Klok. Ook hierbij hebben we de voorrangsregels behandeld. Wat je goed zag, 
was dat het heel gezellig is om in groepjes te fietsen maar dat het opletten dan 

wel eens wordt vergeten. 

Het waren weer leerzame middagen!                                                              

Ouders en verkeersouders bedankt voor jullie hulp! 

We hebben ook de afsluiting gehad van de actie ‘Op voet en fietsen’. De kinderen 
hebben hiervoor een leuke sleutelhanger gekregen. Het was fijn om te zien dat 
kinderen en ouders hier goed aan mee hebben gedaan. We zullen deze actie dan 

ook nog een keer herhalen in het volgende schooljaar op de nieuwe locatie. 

Waarschijnlijk vindt woensdagmorgen 18 oktober de fietscontrole plaats. Willen 
de kinderen van de groepen 5 t/m 8 dan hun fiets meenemen? De kinderen krijgen 
voor die tijd nog een papier met controlepunten zodat je die als ouder(s) samen 
met je kind kunt nakijken. De fietsen waar iets aan mankeert, kunnen na de con-
trole nog gerepareerd worden. Deze fietsen worden dan op woensdag 1 november 
opnieuw gecontroleerd. Houdt u er rekening mee dat de fiets van uw kind altijd in 

orde moet zijn? Dit is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren).  

http://www.kindermonitornog.nl
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/jeugdgezondheidszorg/kindermonitor
https://maps.google.com/?q=Lindevoort+20&entry=gmail&source=g
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Nieuws uit de opvang 

Inmiddels zijn we nu een paar weken gestart op onze mooie nieuwe locatie aan de Klaashofweg. 
Bent u al wezen kijken of nieuwsgierig geworden?  U bent van harte welkom om een keer binnen te wandelen,  het is het echt 

waard! 

Na zes weken zomervakantie was het voor ons allemaal even wennen op de nieuwe locatie, dus zijn we de eerste weken rustig 
opgestart en hebben we de tijd genomen om elkaar, de kinderen en de nieuwe collega’s, te  leren kennen. Een leuk naamspelletje 

komt daarbij natuurlijk goed van pas en daar waren de bouwstenen die ook op onze scholen zijn gebruikt ideaal voor. 

Verder hebben wij (net als de kleutergroepen, met het oog op de doorgaande lijn) afgelopen weken ook gewerkt over het thema: 
Dit is mijn huis. Het boek dat hierbij centraal stond was “Klein Muis zoekt een huis”. Een leuk boek dat goed aansluit bij onze 
doelgroep. Tijdens de kringmomenten kwamen er verschillende spelactiviteiten aan bod. 
We hebben geoefend met tellen (hoeveel bouwstenen liggen er), en de peuters hebben een hoge en een lage toren gebouwd.  
Hierbij hebben wij de peuters uitgedaagd om zelf oplossingsgericht na te denken. Bijvoorbeeld: er staan nu twee torens, hoe kun-
nen wij de toren nu nog hoger krijgen terwijl alle blokken al zijn gebruikt? Mooi om te zien hoe er dan over nagedacht wordt en 

dat ze dan ook echt tot een mooie oplossing komen. Knap hoor! 

Aan tafel is er weer flink geknutseld. Zo zijn er huizen geplakt, kamers geplakt en papa’s, mama’s, broertjes en zusjes getekend. 
Die wonen ook bij ons in huis. Ook hebben we met allerlei verschillende materialen aan tafel gebouwd. Daan had mooie planten-

bakjes meegenomen waar we prachtig mee konden stapelen en bouwen. Superleuk! 

Vorige week zijn we gestart met Beweeg Wijs voor de peuters. Dat betekent dat we op het Sterrenpalet nu een doorgaande lijn 
voor Beweeg Wijs hebben van 2-12 jaar!  
Bij de peuters wordt Beweeg Wijs op de dinsdag- en donderdagochtend gedaan door Jeanet en Robin. 
Leuk hoor, de kinderen hebben echt plezier in het bewegen en de spelletjes die worden aangeboden. 
Zo moesten er pijlen gevolgd worden om dennenappels en kastanjes van het ene naar het andere punt te brengen, mochten ze 

spelen met ballonnen in een blauw vak, en werd er geoefend met evenwicht op een touw. 

Afgelopen week hebben we een uitstapje gemaakt naar de Huenderstraat waar wij hebben genoten van een prachtig schimmen-
spel en een spannend verhaal. Dit in verband met de Kinderboekenweek. 
Aankomende weken werken wij dan ook met het thema: ‘Bibbers in je buik’. 

Het boek dat hier bij centraal staat is: “Wij gaan op Berenjacht!”. Hierover in het volgende nieuws meer. 

Terwijl de allerkleinsten vaak in dromenland zijn, doen de oudere kinderen van onze kinderopvang tijdens de ochtenden gezellig 
mee met ons peuterprogramma.  
Fijn spelen met vriendjes en vriendinnetjes en het is nog leerzaam ook! 
Ook proberen wij de allerkleinsten mee te nemen in onze thema’s, dus ook zij maken al op een creatieve manier kennis met aller-
lei materialen. Deze wisselwerking gaat prima. 
 
Aan het eind van de dag is er geregeld tijd voor een momentje samen met broers of zussen van de BSO.  Het is zo mooi om op deze 
manier gezellig gezamenlijk af te sluiten! 
Buiten in onze tuin komen ze elkaar natuurlijk ook tegen, waarbij er goed voor de allerkleinsten wordt gezorgd. 
De kinderen van de BSO komen dan ook geregeld even binnen huppelen om te vragen of ze alsjeblieft mogen helpen bij de kin-

deropvang. Als de groep dit toelaat, mag dit natuurlijk altijd. Erg leuk! 

Vanaf volgende week starten er weer drie nieuwe kindjes bij ons. Sheldon, Lise en Ryan, wat leuk dat jullie bij ons komen leren en 

spelen! Wij wensen jullie een hele fijne tijd toe op het Sterrenpalet! 

Foto’s vindt u in ons album. 

     

Tot het volgende nieuws, groetjes Inge en Daniëlle. 

https://myalbum.com/album/wZlmjaY8RIqL
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BSO Report  
Afgelopen periode zijn we druk geweest met 
het thema ‘Feestje bouwen’. Dit thema was 
een combinatie van het thema ‘bouwen’ op 
school en ‘feestje’, omdat de Eibergse kermis 
voor de deur stond. In het thema zijn we dan 
ook druk geweest met het bouwen van diverse 
mooie kunstwerken van Kapla. Ook in onze 
tuin zijn we druk geweest met bouwen, zo 
maakten we hier mooie zandkastelen en hut-
ten. Elke dag is het een feestje op onze BSO, 
maar deze maand was het extra feest. Elke 

dag hadden de kinderen het over de kermis en welke attracties ze het liefste zagen komen. Aan de hand hiervan hebben de kin-
deren mooie botsauto’s, draaimolens, zweefmolens en een reuzenrad geknutseld. Verder speelden veel kinderen ‘Kermisje’  in de 
speciaal ingerichte kermishoek. Ze speelden dat ze een eigen kermis hadden met een plek waar de kinderen konden blikgooien. 

Uiteraard moest hiervoor worden betaald aan de kassa.  

Het is ook groot feest als de kinderen op de BSO-fiets fietsen, wat een plezier! Mocht u de kinderen tegenkomen in het dorp, zwaai 

dan vooral even !  

Vanaf week 40 zijn wij bezig met het thema ‘Bibbers in je buik’ van de Kinderboekenweek. In dit thema zullen we een hoop 
griezelige dingen mee maken. We maken o.a. enge maskers, vleermuizen, heksen en spinnen. Van al dat knutselen krijgen we 
natuurlijk honger, maar dat is geen probleem! We gaan namelijk oogballen, enge mandarijnen en broodjes met bloederige vingers 

eten. Verder drinken we ook nog eens ‘heksenranja’.  

Tot de volgende BSO-Report! 

Groet, 

Inge, Dian, Daniëlle, Rogier en Robin 

 

Kinderboekenweek 2017 
Deze week hebben we de Kinderboekenweek geopend! Het thema voor dit jaar is griezelen/ “bibbers in de buik”, dus een beetje 

spannend wilden we het natuurlijk wel maken. 

De hal aan de Huenderstraat werd omgetoverd tot een prachtig theater waar 2 verschillende schimmenspellen werden opgevoerd. 
Voor de kleuters en de peuters stond het boek: "De grote gevaarlijke Grompel” centraal. De Grompel bleek uiteindelijk helemaal 
niet gevaarlijk  te zijn, maar een  lieve                                                                                          grote knuffelgrompel! 

Voor de groepen 3, 4 en 5 hebben we "De 
kindertemmer" van Jacques Vriens uitge-
beeld. Deze kindertemmer wist twee heel 
vervelende en ondeugende kinderen met 
zijn plannetje heel goed tot de orde te 

roepen… 

Groep 8 heeft de kelder aan de Beukenlaan 
veranderd in een donkere griezelkelder met 
spinnenwebben, afgehakte vingers, padden-

stoelen en enge maskers… 

Aan de groepen 6, 7 en 8 hebben we daar 
een eng/spannend verhaal voorgelezen. 
Ergens halverwege zijn we gestopt. De kin-
deren hebben de opdracht gekregen tijdens 
de Kinderboekenweek het verhaal af te 
schrijven en het te illustreren. Daarmee 
kunnen ze “een gouden griffel” of “een 

gouden penseel” winnen! 
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Even voorstel-

len 
Ik ben Jeffrey Kap-
pert. Ik ben stagiair 
onderwijsassistent in 
groep 5. Ik zit op dit 
moment in het 2de 
leerjaar. Elke maan-
dag en dinsdag ben ik te vinden op het 
Sterrenpalet. Mijn hobby’s  zijn puzze-
len, lezen, koken en korfbal. Zelf heb 
ik heel veel zin in deze stage en hoop ik 

dat ik er veel kan van leren.  

Jeffrey Kappert 

 

Welkom 
Bij de Kinderopvang verwelkomen wij 
Sheldon Box en Lise Lurvink. En op de 
peutergroep Ryan Ebeltjes. Wij heten 
Sheldon, Lise en Ryan en hun familie 
van harte welkom en wensen jullie heel 

veel plezier. 

 

Geboren 
Merredin en Eduan Ballast 
hebben deze week een zusje 
gekregen! Zij heet Ezmeryn. 
We zijn heel blij voor 
Merredin, Eduan en hun 
ouders.                                        
Van harte gefeliciteerd en 

samen veel geluk gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

07-10  Naomi Herwing leerkracht op de 
Juliana                                               
07-10  Mirthe ten Berge uit groep 6            
07-10  Liz Bleumink uit groep 3                    
11-10  Rogier Assink, onderwijsassistent           
12-10  Jordy van de Pol uit groep 5              
14-10  Maruits Nijhoff uit groep 3                   
14-10  Samuël te Spenke uit groep 7                 
16-10  Esri Maclean uit groep 1A                      

16-10  Jaël Maclean uit groep 1A 

                                                       
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

 Sportkennismakingsmiddag Jeugd in Actie 

 Schaatsproject 

 GGD kindermonitor 

Gezocht: 
Wij zijn op zoek naar een extra fiets waarmee leer-
krachten tussen beide locaties heen en weer kun-
nen fietsen. Heeft iemand nog een oude, bruikbare 

fiets die we op school mogen gebruiken? 


